
 

AntiLopendNieuws 

Is een uitgave van de wijk– en bewonerscommissie Antilopespoor 

Twee keer per jaar heeft de wijkcommissie een overleg met alle bij de 

wijk betrokken instanties. Wij bespreken dan problemen waar we te-

genaan lopen, maar ook zaken die goed lopen of zijn opgelost. In maart 

kwamen wij bijeen. 

Erg positief waren wij over hoe de zaken rond de VvE’s nu werden op-

gepakt door de nieuwe medewerker van de Rendant, Jeroen Muller. 

Vergaderingen worden weer gehouden, kopers krijgen inzage in de fi-

nanciële stukken. Helaas bleek bij veel VvE’s te weinig geld in kas te zit-

ten, waardoor kopers ineens een behoorlijke verhoging van de maande-

lijkse bijdrage kregen. Natuurlijk zijn nog niet alle problemen opgelost. 

Ook zijn veel eigenaren niet op de vergadering gekomen, waardoor be-

slissingen niet genomen konden worden. 

Tijdens het vorige overleg hebben wij Portaal gevraagd of er voor onze 

wijk al plannen waren voor de door Portaal voorgenomen  CO2-

uitstoot verlagende maatregelen. Helaas was dat toen niet zo en is dat 

nu nog steeds niet. Het stond zo mooi als speerpunt in het Jaarplan 

2010 van Portaal, maar of het ooit in praktijk gebracht wordt is afwach-

ten. Ook de verouderde cv-ketels worden pas vervangen als zij onge-

veer zeventien jaar oud of niet meer te repareren zijn. 

Nieuw aangeschoven is de gebiedswethouder, Vital van der Horst. Een 

aantal wethouders heeft naast de inhoudelijke por-

tefeuilles die zij beheren een gebied onder zich 

waarvoor zij aanspreekpunt zijn. De zaken die zij 

er tegenkomen worden afgestemd met de 

inhoudelijk verantwoordelijk wethouder voor dat 

bepaalde thema. Periodiek informeert het College 

de Raad over de bevindingen en over de voortgang 

van het gebiedsgericht werken. Naast Vital van der 

Horst is het team aangevuld met gebiedsregis-

seur  Eva de Ruiter. Het maken van langetermijn-

plannen voor de kernen en het uitvoeren van gro-

te initiatieven is de taak van de gebiedsregisseurs. Eva de Ruiter ontwik-

kelt de wijkplannen voor Maarssenbroek. 
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Bestuur 

Er zijn wat veranderingen in het 

bestuur te melden.  

Onze voorzitter, Caroline van de 

Mast, zal vanwege een nieuwe 

baan en studie haar functie neer-

leggen. Zij blijft wel actief als be-

stuurslid, waarmee wij heel erg 

blij zijn. Caroline is het langst lid 

van de wijk– en bewonerscom-

missie, dus wij willen haar en haar 

kennis niet kwijt. 

Suzanne den Hollander neemt de 

hamer van Caroline over en 

draagt de penningen af aan Gert-

Jan Boshuis. 

Nieuw lid is Bas Verwaaijen. Hij 

zal zich voornamelijk bezig gaan 

houden met de problemen rond 

de verenigingen van eigenaars van 

koopwoningen (VvE’s). Daarnaast 

brengt Bas een hoop kennis mee 

voor de kinderactiviteiten. Bas is 

al jaren actief bij de scouting. 

Al 10 jaar kinderactiviteiten! 

Dit jaar organiseren we al voor het 10de jaar kinderactiviteiten in de zo-

mervakantie. Reden voor het bestuur om er een extra feestelijk tintje aan 

te geven. De activiteiten vallen dit jaar op zaterdag  2 juli, zondag  24 juli en 

zondag 14 augustus. Schrijf deze dagen maar alvast in de agenda! Vooral 

zondag 24 juli wordt heel leuk. Misschien is het wel heel leuk als de opa’s 

en oma’s dan ook komen kijken. Wat we precies gaan doen? Dat zie je 

snel. 

 



Een schone wijk is fijner 

Steeds meer zien we in de wijk rommel naast de 

containers verschijnen. Dat stoort veel mensen, die 

zich hierover ook bij ons beklagen. Het is geen goed 

visitekaartje voor onze wijk. 

Aan de ene kant doen bewoners hun best om de 

wijk schoon en leefbaar te maken, aan de andere 

kant gebruiken andere bewoners de wijk als vuilnis-

bak. Zij gooien bijvoorbeeld rommel die zij in hun 

auto verzameld hebben, zonder blikken of blozen zo 

op straat of laten dagenlang hun vuilniszakken op 

straat staan. We leven in deze wijk dicht op elkaar, 

het is daarom belangrijk om respect voor elkaar te 

hebben en rekening met elkaar te houden. 

Hou de wijk schoon, dat is prettiger voor jezelf, 

maar zeker voor je buren. 

 

 

Bewaarlijst 

Brandweer 112 

Ambulance 112 

Politie NOOD 112 

Politie ZONDER NOOD 0900-8844 

Politie ANONIEM bellen 0800-7000 

Wijkagent 0900-8844 

Portaal 0800-7678225 

Portaal bellen met een Mobiel 0318-898989 

Waterproblemen in de buurt 0800-0359 

Kapotte lampen Portiek/Galerij 0346-580066 

Gemeente Stichte Vecht 0346-254000 

Aanbieden van grof vuil 0346-254000 

Defect wegdek/straatverlichting 0346-254000 

Container Kapot 030-7890023 

Containerpas Defect / Zoek 030-7890023 

Milieuklachten  030-2515500 

De Rendant 0318-898900 

Dierenambulance 030-2731600 

  

Huisarts  ___________ 

  

Dierenarts ___________ 

Grofvuil wordt één keer in de vier weken op don-

derdag gratis opgehaald in de wijk. U dient uw grof-

vuil, tot uiterlijk de dinsdag ervoor 12.00 uur, aan te 

melden bij het Telefonisch Informatiecentrum, tel. 

(0346) 254 000. Zij informeren u over de regels 

voor het aanbieden. U mag per keer maximaal één 

kubieke meter grofvuil aanbieden. 

Ophaaldagen 

7-apr - 5-mei - 9-jun - 7-jul - 4-aug - 1-sep - 29-sep - 

27-okt - 24-nov - 22-dec 

Plastic wordt iedere 1ste en 3de maandag van de 

maand opgehaald. Extra zakken voor het plastic afval 

zijn gratis te bestellen via www.zakkenservice.nl. 

Ook kunt u terecht bij de volgende locaties. Ge-

meentekantoor ,het afvalscheidingstation 

(Diependaalsedijk 120), Kringloopwinkel de Sirkel 

(Diependaalsedijk 120 en Nassaustraat 5) en de bibli-

otheken (Harmonieplein 2 en Bisonspoor 1161). 

Oud papier wordt iedere 3de zaterdag opgehaald 

of kunt u afleveren op de 1ste zaterdag bij Scouting 

Marsua Maarssenbroek, Floraweg 16 van 10 tot 15 

uur . 

Ophaaldagen afval 2011 
Halverwege januari is de totale straatverlichting in de 

wijk een nacht en de dag daarna nog enkele uren uit 

geweest. Leuk voor de romantici onder ons, maar 

heel onprettig als je de straat op moet. Je zag hele-

maal niets meer. Als zoiets gebeurt, zijn er gelukkig 

altijd wel bewoners te vinden die dan gaan bellen, 

zodat de onveilige situatie opgelost wordt. Tot een 

paar weken geleden was dat in onze gemeente best 

lastig. Zo ondervond ook een bewoonster. Zij meld-

de de stroomstoring bij BuitenBeter, een applicatie 

voor smartphones. Slim gevonden, maar dat vond de 

gemeente niet. Zelfs de wijkcommissie kreeg op zijn 

(of haar?) kop. Een pinnig mailtje was het antwoord 

van de gemeente, die de melding keurig had doorge-

kregen van BuitenBeter. De gemeente is niet aange-

sloten bij dit meldsysteem. Op de vraag waar je dit 

dan wel mag melden, kregen we het normale tele-

foonnummer van het gemeentekantoor, maar daar 

zit niemand ‘s avonds en in het weekeinde. De ge-

meente zag in dat dit niet kan en is nu wel bereik-

baar via een keuzemenu. Dus bij overstromingen, 

lichtuitval en rampen is onze gemeente nu ook be-

reikbaar. 

Wat als het licht dooft? 

 


